
TÄYDENTYVÄ  
PSYKOTERAPIARYHMÄ  
AIKUISILLE
Ryhmään hakeutumisen syynä voivat olla sopeutumisvaikeudet, kriisi, masennus- ja 
ahdistuneisuusoireet, psykosomaattiset oireet, uupumus, sosiaalinen jännittäminen, 
vaikeudet ihmissuhteissa tai itsetunto-ongelmat.

Tutkitusti vertaistuki on monia eniten auttava ja 
merkittäviin muutoksiin tukeva elementti. 

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, 90 min./kerta. Ryhmäprosessin kannalta edellyte-
tään sitoutumista ryhmään vähintään vuodeksi, suositeltava aika on 2–3 vuotta. Ryh-
mässä on salassapidon velvoite. Ryhmiä on sekä Porvoossa että Vantaalla.

Ryhmäterapian hinta on 50 e/kerta. Ryhmään valitaan osallistujat yksilöhaastattelun 
perusteella. Haastattelun hinta on 50 e. Kustannuksiin voi hakea Kelan harkinnanva-
raista kuntoutustukea, joka edellyttää psykiatrin B-lausuntoa (alle 68-vuotiaat). 1.1.2016 
alkaen tuki on 42,05 e.
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TIEDUSTELUT JA HAASTATTELUAJAN VARAUS:

Ryhmäpsykoterapian vaikuttavuus perustuu vuorovaikutukseen: jakamiseen, palautteen 
antamiseen ja vastaanottamiseen sekä oivaltamiseen. Vuorovaikutuksen avulla 
itsetuntemus lisääntyy, vaikeudet lievittyvät, muutosta ja elämänlaadun paranemista 
tapahtuu. 

Terapiassa keskeistä on vapaa keskustelu, vuorovaikutus. Lisäksi ryhmässä käytetään 
erilaisia luovia menetelmiä sekä hengitys- ja rentoutusharjoituksia. 

RYHMÄPSYKOTERAPIA:

RYHMÄ:

 pysähdy 
tutki
löydä



TÄYDENTYVÄ  
PSYKOTERAPIARYHMÄ  
SENIORI-IKÄISILLE
Tähän elämänvaiheeseen liittyy usein: eläköityminen, menetyksiä,  
sairastumista, mahdollista omaisen hoitoa tai muuta elämäntilanteen muutosta. 

Ryhmään hakeutumisen syynä voivat olla 
luopuminen, psykosomaattiset oireet, uupumus, sopeutumisvaikeudet, sosiaalinen 
jännittäminen, vaikeudet ihmissuhteissa, itsetunto-ongelmat, kriisi, masennus- ja 
ahdistuneisuusoireet.

Tutkitusti vertaistuki on monia eniten auttava ja 
merkittäviin muutoksiin tukeva elementti. 

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, 90 min./kerta. Ryhmäprosessin kannalta edellyte-
tään sitoutumista ryhmään vähintään vuodeksi, suositeltava aika on 2–3 vuotta. Ryh-
mässä on salassapidon velvoite. Ryhmiä on sekä Porvoossa että Vantaalla.

Ryhmäterapian hinta on 45 e/kerta. Ryhmään valitaan osallistujat yksilöhaastattelun 
perusteella. Haastattelun hinta on 45 e. Kustannuksiin voi hakea Kelan harkinnanva-
raista kuntoutustukea, joka edellyttää psykiatrin B-lausuntoa (alle 68-vuotiaat). 1.1.2016 
alkaen tuki on 42,05 e.
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TIEDUSTELUT JA HAASTATTELUAJAN VARAUS:

Ryhmäpsykoterapian vaikuttavuus perustuu vuorovaikutukseen: jakamiseen, palautteen 
antamiseen ja vastaanottamiseen sekä oivaltamiseen. Vuorovaikutuksen avulla 
itsetuntemus lisääntyy, vaikeudet lievittyvät, muutosta ja elämänlaadun paranemista 
tapahtuu. 

Terapiassa keskeistä on vapaa keskustelu, vuorovaikutus. Lisäksi ryhmässä käytetään 
erilaisia luovia menetelmiä sekä hengitys- ja rentoutusharjoituksia. 

RYHMÄPSYKOTERAPIA:

RYHMÄ:

 pysähdy 
tutki
löydä


